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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA AKCI : 
 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
  

 

Zadavatel: 

     Obec Telecí 

     

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 

 

Subjekt zastupující zadavatele:  

 

Axiom engineering s.r.o.  
se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice  
IČ: 28855230  DIČ: CZ28855230  
zastoupený: ing. Jan Limberský, jednatel  

 mobil: 777 608 869, E-mail: limbersky@axiomcz.eu 
 

vyzývá k účasti ve výběrovém řízení na akci  „Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 

  
Stručný popis stavby : 

(vychází z projektové dokumentace a ostatních dokladů, které jsou přílohou) 
provedení zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna  
stávajících výplní otvorů za nové, tepelně izolační  zateplení podlahy půdy/střechy. 
 
Termín realizace :   
Předpokládané zahájení:  15.8.2014 

Předpokládané ukončení:  30.10.2014   

 
Předpokládaná  hodnota zakázky bez DPH:   900 000 Kč 

 

Místo provedení zakázky :   st. p. č.238, č.p. 204, k.ú. obce Telecí 765708 

Kontaktní osoba zadavatele :    Jaroslav Šimon, starosta obce 
461 746 141, e-mail obec@teleci.cz 
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Termín pro podání nabídky  :  do 24.7.2014 do 12:00 hod. 
 

Místo a způsob podání nabídky : Uchazeč předloží na adresu zadavatele (Obec Telec í, Telecí 
156, 569 94 Telecí)  nabídku v českém jazyce v uzavřené obálce v jednom tištěném 
vyhotovení a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve formátu doc. nebo 
xls. Veškeré listy nabídky musí být zajištěny proti manipulaci (tzn. svázány do jednotného 
celku a na přelepu opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). Obálka s nabídkou bude 
opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena nápisem: „NEOTVÍRAT – 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ .  Každé doručené nabídce bude přiděleno 
pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení.  
 
Základní hodnotící kriterium :  ekonomická výhodnost nabídky 
 
Termín otevírání obálek :  24.7.2014 13:00 hod v sídle zadavatele (neveřejné) 
 
Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách. 

 
Zadávací dokumentaci včetně veškerých příloh je možné v elektronické podobě obdržet na 

níže uvedeném odkazu. 

 
Přílohy :  
 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby  
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – Splnění základních kvalifikačních předpokladů  
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – Splnění profesních kvalifikačních předpokladů  
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost  
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – Referenční list  
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení – Seznam techniků a odborných pracovníků  
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení – Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců  
Příloha č. 8 – Krycí list nabídky  
Příloha č. 9 – návrh Smlouvy o dílo  
 
V Telecím, dne  8.7.2014 
 
 
 

Jaroslav Šimon 
starosta  
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

výběrového řízení na stavební práce: 

 

 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
Zadavatel: 

     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 

 

Osoba zastupující zadavatele: Axiom engineering s.r.o. 

  

se sídlem:  Pernerova 168, 530 02 Pardubice 

zapsaný:   v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2960 

IČ:    28855230 

DIČ:    CZ28855230 

zastoupený:   ing. Jan Limberský, jednatel 

mobil:    777 608 869, E-mail: limbersky@axiomcz.eu 

zastoupený ve věcech technických:  

   Petr Popelka 

mobil:    466 818 530 

     
 
 
 
V Telecí, dne 8.7.2014 
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1. Preambule 

 

Toto výběrové řízení a jeho podmínky není zadáváno v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. Tato veřejná zakázka je zadává na v souladu s pravidly a příslušnými 

metodickými pokyny Státního fondu životního prostředí Operačního programu Životní 

prostředí. 

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pr o podání nabídek uchazečů. 

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, 

včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, 

že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 

specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude  se jimi řídit. Pokud uchazeč 

neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka 

nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 

důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

Jednacím jazykem výběrového řízení je český jazyk. V tomto jazyce bude také vedena 

veškerá korespondence mezi zájemcem a vyhlašovatele m, týkající se návrhů a účasti zájemce 

ve výběrovém řízení, jakož i vypracování vlastních návrhů připravených a předložených 

navrhovatelem podle podmínek výběrového řízení. 

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků finančních mechanismů Státního 

fondu životního prostředí v Operačním programu Životního prostředí. 

 

2. Předmět zakázky 

 

Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci „Zateplení 

hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 

, jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací vypracovanou  Petr Popelka, Samechov 68, 
Chocerady 257 24,  tel. :  466 818 530, ze dne červen 2014. 

Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace 
pro zhotovení stavby a v Soupisu prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr). 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kodů:  

45211100-0 Stavební úpravy domů 
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Místo realizace předmětu zakázky: 

0Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je obec 

Telecí, č.p 204, stav.parcela č.238, k.ú obce Telecí 765708 

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předběžná cena zakázky  je  900 000 Kč bez DPH.  

Kvalifikační předpoklady 

Uchazeč v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační předpoklady. Bez splnění 

veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů nebude předložená nabídka 

hodnocena. 

Rozsah požadavků na kvalifikaci 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci: 

I. splnění základních kvalifikačních předpokladů; 
II. splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 
III. splnění ekonomické a finanční způsobilosti; 
IV. splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 

Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci 

Uchazeč předloží doklady prokazující splnění kvalif ikačních předpokladů (základních, 

profesních i technických) v prosté kopii, není-li v této zadávací dokumentaci výslovně 

stanoveno, že uchazeč předloží doklady prokazující některý z kvalifikačních předpokladů ve 

formě originálu či úředně ověřené kopie. Doklady prokazující splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke 

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel má 

právo před uzavřením smlouvy od uchazeče požadovat předložení originálů či úředně  

ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvali fikace a uchazeč, se kterým má být 

uzavřena smlouva, má povinnost je předložit. 

Kvalifikační údaje poskytnuté v rámci této Výběrového řízení dodavatelem (uchazečem) 

bude zadavatel považovat za důvěrné a zadavatel, st ejně jako osoba zmocněná zadavatelem 

v rámci tohoto výběrového řízení, je může použít pouze pro účely tohoto výběrového řízení. 
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Podobně bude Zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu dodavatel (uchazeč) 

předá v rámci tohoto výběrového řízení a které dodavatel (uchazeč) označí jako důvěrné. 

 

 

I. Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel : 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče ve 

smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy základní 

kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k 
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění  veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 1. 

 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle výše uvedených písm. 

a) až k) předložením čestného prohlášení, v souladu s Přílohou č. 2 této zadávací 

dokumentace, podepsaného osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat 

v originále či úředně ověřené kopii. 

 

II. Profesní kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel , který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán.  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. 

živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku) či licenci. 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace dle zákona č. 360/1992 

                                                           
1
 Dle ustanovení § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě), obsahující minimálně následující osvědčení: 

- o autorizaci pro autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby - 1 osvědčení o 

odborné způsobilosti dodavatele či příslušné osoby; 
 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních  předpokladů dle výše uvedených písm. 

a) až c) předložením prostých kopií příslušných dokumentů formou: 

- čestného prohlášení k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle výše 
uvedených písm. a) až c) v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 3 - Čestné 
prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů“, a to v rozsahu shora 
uvedeného, tj. uchazeč čestně prohlásí, že v rámci své profesní kvalifikace disponuje: 

− výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle výše uvedeného 

písm. a); 

− dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (t.j. živnostenský list či 

výpis z živnostenského rejstříku či obdobná licence) k prokázání profesních kvalifikačních 

předpokladů v rozsahu dle výše uvedeného písm. b); 

− výpisem dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby (tj. 

subdodavatele), jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje k prokázání 

profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle výše uvedeného písm. c). 

 

 

III. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a f inanční způsobilosti uchazeče ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, kdy ekonomickou a finanční způsobilost splňuje 
dodavatel, který předloží: 
 
- Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele 
 
Způsob prokázání ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku:  
 
Uchazeč prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti formou: 

- čestného prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele dle 
výše uvedeného v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 4 - Čestné prohlášení –
 Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče . 

 

IV. Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavate l, který předloží: 
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a) referenční list, kde bude uveden seznam významných stavebních prac í a souvisejících 
dodávek a služeb provedených dodavatelem spočívajíc ím v realizaci stavby, jako je 

předmět této veřejné zakázky a zahrnující min. stavební práce obdobného charakteru 

jako předmět této veřejné zakázky. Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je 
vyžadováno, aby uchazeč (dodavatel) předložil referenční list obsahující min. 5 referencí 

o těchto stavebních pracích poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech  

v hodnotě rozpočtových stavebních nákladů každé referenční zakázky min. ve výši 0,4 

mil. Kč bez DPH s obdobným plněním odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky. Pro 
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč předložil 
referenční list obsahující reference realizované dodavatelem v posledních letech, kdy 
seznam musí u každé uvedené reference obsahovat obchodní firmu zákazníka, popis 
realizovaných dodávek, finanční výši plnění, dobu realizace, prohlášení, že práce byly 
provedeny řádně a odborně a kontaktní osobu (telefon), u které je možné uvedené 
informace ověřit. 
Přílohou referenčního listu obsahujícího seznam významných stavebních prací musí být 

ke každé uvedené referenční zakázce osvědčení vydané či podepsané objednatelem 

každé referenční zakázky, kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat údaje o 

ceně, době a místu provádění stavebních prací a musí obsahovat i údaj o tom, zda byly 

tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

b) Seznam techniků a odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, a to zejména techniků či odborných pracovníků, bez ohledu na to, zda jde o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Pro splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč předložil seznam techniků a 

odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující požadavky: 

− min. 1 specializovaný autorizovaný technický pracovník s min. 3 letou praxí v oboru 
odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky zaměřený na pozemní stavitelství  
 
Základním požadavkem je, aby autorizovaná osoba pro příslušnou stavební firmu 
vykonávala funkci stavbyvedoucího na předmětné stavbě jako zodpovědná osoba dle 
živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Tuto osobu 
povinně uvede a doplní uchazeč v návrhu Smlouvy o d ílo v souladu s přílohou č. 9 
této Zadávací dokumentace. 

Uvedený seznam musí obsahovat jména a příjmení specializovaných technických 
pracovníků, pozici či funkční zařazení, délku praxe v oboru odpovídajícím předmětu této 
veřejné zakázky a přílohou tohoto seznamu budou životopisy všech uvedených 
technických a odborných pracovníků.   

c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících 
se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Pro splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu je vyžadováno, aby dodavatele (uchazeč)  předložil čestné prohlášení se 

seznamem uvedených zaměstnanců a obdobných osob v počtu min. 5 zaměstnanců či 
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obdobných osob za poslední 3 roky a dále čestné prohlášení se seznamem vedoucích 

zaměstnanců dodavatele v počtu min. 1 vedoucích zaměstnanců za poslední 3 roky. 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:  

i. čestného prohlášení o referenčních zakázkách (tj. seznam významných stavebních prací) 
k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle výše uvedeného písm. a) 
v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 5 - Čestné prohlášení – Referenční list, a 
současně čestného prohlášení o nezbytných přílohách, tj. osvědčení dle výše uvedeného 
písm. a) jež je součástí čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 5; 

ii. čestného prohlášení o splnění podmínek techniků a odborných pracovníků v souladu se 
vzorem uvedeným v „Příloze č. 6 - Čestné prohlášení – Seznam techniků a odborných 
pracovníků“ a současně přiložením prostých kopií životopisů osob uvedených v tomto 
česném prohlášení, k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle výše 
uvedeného písm. b); 

iii. čestného prohlášení k prokázání průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či 
jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v  obdobném postavení ve shora stanoveném 
rozsahu technického kvalifikačního předpokladu dle výše uvedeného písm. c) v souladu 

se vzorem uvedeným v Příloze č. 7 – Čestné prohlášení – Seznam zaměstnanců a vedoucích 
pracovníků. 

 

která budou řádně podepsaná a orazítkovaná osobou o právněnou jménem (či za) dodavatele 

jednat.  

 

3. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 

 
Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu,  
a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.  
 
Způsob hodnocení 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky 

stanovená dílčími hodnotícími kritérii: 

I. Dílčí hodnotící kritérium „Nabídková cena v Kč bez DPH“  

 Kritérium Váha kritéria 

1. Nabídková cena v Kč bez DPH 80 % 

2. Lhůta výstavby  (v týdnech) 20% 

 



                  Veřejná zakázka:  

  „Zateplení hasičské zbrojnice –obec Telecí “ 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU 

 
   

  

 

V rámci hodnocení nabídek z hlediska dílčího hodnot ícího kritéria „Nabídková cena v Kč bez 

DPH“ bude hodnotící komise hodnotit celkovou nabídkovou cenu uchazeče, kterou 

uchazeč uvede ve své nabídce (a vyplní v Krycím listu nabídky).  

Celková nabídková cena bude odpovídat řádně vyplněnému výkazu výměr, který je 

součástí projektové dokumentace k této veřejné zakázce a obsahuje veškeré rozpočtové 

položky nezbytné k realizaci předmětu této veřejné zakázky. Celková nabídková cena pak 

bude součtem veškerých položek uchazečem oceněného výkazu výměr.  

Pro samotné hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije hodnotící komise 
bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnějš í nabídka má minimální hodnotu: 
 

Počet bodů 
      nejvhodnější nabídka 
=  ------------------------------  x  100 
      hodnocená nabídka 

 

Nejnižší nabídnutá „Nabídková cena v Kč bez DPH“ hodnocená v rámci předložených 
nabídek uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky jsou hodnoceny snížením počtu bodů 
v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 
 

 

 

 

II.  Dílčí hodnotící kritérium „Lhůta výstavby (v týdnech)“ 
 
Pro hodnocení nabídek z hlediska dílčího hodnotícího kritéria „Lhůta výstavby (v týdnech)“ 

bude hodnotící komise hodnotit lhůtu výstavby uchazeče, kterou uchazeč uvede ve své 

nabídce (a vyplní v Krycím listu nabídky). Lhůta výstavby zohledňuje reálnou lhůtu 

výstavby od zahájení (od podpisu smlouvy o dílo) do předání stavby investorovi bez vad a 

nedodělků bránících užívání. Pro samotné hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria 
použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnější nabídka má 
minimální hodnotu:  
 

Počet bodů 

      nejvhodnější nabídka 

=  ------------------------------  x  100 

      hodnocená nabídka 

 
Nejnižší nabídnutá „Lhůta výstavby (v týdnech)“ hodnocená v rámci předložených nabídek 
uchazečů tak získává 100 bodů. Další nabídky jsou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu 
s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou 

vynásobena vahou daného dílčího kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá 

nejvyšší celkový počet bodů v rámci všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. 
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Zadavatel požaduje, aby uchazeč řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty jednotlivých 

dílčích hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí 

hodnotu nula. V případě, že uchazeč v některém z dílčích hodnotících kritérií uvede 

hodnotu nula, bude jeho nabídka v rámci takového dílčího hodnotícího kritéria hodnocena 

nulovým počtem bodů. 

 

 

4. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Nabídková cena bude uvedena ve formě ceny bez DPH, samostatně uvedené DPH a ceny 

včetně DPH. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně. 

Navrhovatel vyplní příslušné kolonky Soupisu prací a výkonů (výkazu výměr). Ceny budou 

nabídnuty v členění dle předloženého položkového rozpočtu, včetně veškerých poplatků, 

obchodních a jiných přirážek, daní, pojištění, licenčních poplatků a dopravních nákladů až na 

staveniště, kromě daně z přidané hodnoty splatné v České republice, která bude uvedena 

samostatně. Tyto ceny budou nabídnuty v Kč a budou cenami maximálními pro realizace díla. 

Všechny ceny a sazby nabídnuté navrhovatelem budou pevné po dobu, než budou závazky 

splněny a nebudou předmětem žádných úprav, pokud nebude ve Smlouvě o dílo stanoveno 

jinak. 

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH 

b) pokud zadavatel bude písemně požadovat i provedení jiných dodávek/služeb/stavebních 
prací, než těch, které byly předmětem této veřejné zakázky na základě schváleného a 
písemně potvrzeného souhlasu zadavatele.  

 

5. Obchodní podmínky 

 

Podrobné obchodní podmínky budou následně specifikovány ve smlouvě s vybraným 

uchazečem, který vzejde z tohoto zadávacího řízení.  Zadavatel si vymiňuje, že není tímto 

zadávacím řízením vázán využít všechny oblasti a procesy, které jsou popsány v této zadávací 

dokumentaci a které budou předloženy v jednotlivých nabídkách. Tyto podmínky jsou 

závazné a budou obsaženy ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem.  

I. Dodací podmínky 
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Předpokládané zahájení:  15.08.2014 

Předpokládané ukončení:  30.10.2014   

Ve své nabídce dodavatel předloží předpokládaný časový harmonogram stavebních prací, 

který je předmětem této veřejné zakázky. 

 

 

II. Záruční a servisní podmínky 

V rámci své nabídky dodavatel podrobně akceptuje záruční a reklamační podmínky 

zadavatele, specifikované v přiloženém Návrhu smlouvy o dílo dle přílohy č. 9 této Zadávací 

dokumentace.  

Zadavatel požaduje, aby délka záruční doby byla čin ila min. 60 měsíců. Délka záruční lhůty, 

kterou uchazeč uvede ve své nabídce a souvisejícím Návrhu smlouvy o dílo je pro uchazeče 

závazná, a to jak v rámci procesu hodnocení nabídek, tak i následného uzavírání smlouvy 

s vítězným uchazečem. 

Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět této veřejné zakázky v době jeho odevzdání 

zadavateli. Za vady předmětu smlouvy vzniklé po odevzdání odpovídá tehdy, pokud byly 

způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním. 

 

III. Technický dozor 

Technický dozor u téže stavby, která je předmětem této veřejné zakázky, nesmí provádět 

dodavatel ani osoba s ním propojená. 

 

IV. Ochrana důvěrných informací 

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči t řetím osobám o veškerých 

skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě smlouvy 

uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem. 

 

V. Součinnost 

Dodavatel je povinen provádět plnění předmětu zakáz ky v úzké součinnosti se zadavatelem 

či zadavatelem pověřenými osobami. Veškeré dodávky budou průběžně konzultovány za 
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účasti zadavatele či pověřených osob zadavatele. Dodavatel je zejména povinen 

s dostatečným předstihem informovat zadavatele o všech nových zjištěních, které mají vliv 

na průběh plnění zakázky. 

 

VI. Subdodávky 

Dodavatel bere na vědomí, že podmínkou poskytnutí podpory je omezení míry subdodávek, 

přičemž pro zmíněnou akci je limit max. 15% z ceny díla s tím, že se do tohoto limitu 

nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.). Dodavatel 

se zavazuje, že nebude překročen tento limit a v př ípadě subdodávek na zmíněnou stavbu se 

zavazuje doložit seznam subdodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, 

kteří se na plnění veřejné zakázky budou podílet včetně jejich celkového finančního plnění. 

 

6. Platební podmínky 

 

Podrobné platební podmínky budou následně specifikovány ve smlouvě s vybraným 

uchazečem, který vzejde z tohoto zadávacího řízení.  

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.  Fakturace ceny  stavebních prací, souvisejících služeb a 

dodávek bude provedena prostřednictvím faktur(y) s doloženými soupisem poskytnutého 

plnění, tj. provedených stavebních prací, dodaného zařízení či případných poskytnutých 

souvisejících doprovodných služeb. Fakturovány budou pouze stavební práce, které jsou 

předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce,  které nebyly provedeny a služby, 

které nebyly poskytnuty, a zboží, které nebylo dodáno v souladu s touto zadávací 

dokumentací, nebudou fakturovány. 

Splatnost faktur: 

Zadavatel požaduje, aby lhůta splatnosti veškerých faktur byla 60 dní ode dne jejich doručení 

zadavateli.  

  

 

7. Obsah a forma nabídek 
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Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.  

Pokud chce uchazeč nabídnout variantní řešení, zpracuje variantu jako samostatný návrh 

mimo základní nabídku. 

Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění: 

a) Krycí list nabídky v souladu s Přílohou č. 8 této zadávací dokumentace - bude povinně 
obsahovat identifikační údaje této veřejné zakázky,  identifikační údaje zadavatele, 
identifikační údaje dodavatele (uchazeče) a dále uv edení Nabídkové ceny v Kč bez DPH, 
Lhůtu výstavby (v týdnech) 

b) Dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (Čestné 
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, dle Přílohy č. 2 této 
zadávací dokumentace), které bude řádně podepsané a orazítkované osobou 

oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat . 

c) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (prosté kopie 
příslušných dokumentů, tj. výpisu z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání dle 
příslušných právních předpisů a dokladu osvědčující odbornou způsobilost) dle Přílohy 
č. 3 této zadávací dokumentace  

d) Dokumenty prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
dle Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace, které bude řádně podepsané a orazítkované 

osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat  

e) Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (Čestné 
prohlášení - Referenční list dle Přílohy č. 5 řádně podepsané a orazítkované osobou 

oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat  

f) Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (referenční list, 
seznam techniků a odborných pracovníků a přehled ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele formou čestného prohlášení,  dle Přílohy č. 6 a 7 této zadávací 
dokumentace, které bude řádně podepsané a orazítkované osobou op rávněnou jménem 

(či za) dodavatele jednat  

g) Podepsaný a doplněný Návrh smlouvy o dílo (podepsaný osobou oprávněnou jménem 

(či za) dodavatele jednat a bude obsahovat veškeré náležitosti v souladu s touto zadávací 

dokumentací včetně vynechaných červeným textem vyznačených a žlutě podbarvených 
místech k doplnění) dle Přílohy č. 9) 
 

h) Ostatní údaje a dokumenty (uvedení dalších údajů, které mají být předmětem     
hodnocení a jiné informace – řazení dle uvážení dodavatele)  

Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce v jednom tištěném vyhotovení 
a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve formátu doc. nebo xls. Veškeré 

listy nabídky musí být zajištěny proti manipulaci (tzn. svázány do jednotného celku a na 
přelepu opatřeny razítkem a podpisem uchazeče).  



                  Veřejná zakázka:  

  „Zateplení hasičské zbrojnice –obec Telecí “ 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU 

 
   

  

 
 
Obálka s nabídkou bude opatřena razítkem dodavatele , jeho adresou a zřetelně 

označena nápisem: 
 

„NEOTVÍRAT – „Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 

 

Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení. 
 
 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

Dodavatel je povinen nabídku doručit v elektronické a písemné (tištěné) podobě na adresu:  

Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí 

Lhůta pro doručení nabídky je nejpozději do 24. 7. 2014 do 12:00 hod. Rozhodující je čas 

doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky budou odmítnuty. 

Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v sídle zadavatele tj. 

Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí 

 

dne 24. 7. 2014 ve 13:00 hod., tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Dodavatel je svou nabídkou vázán 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení 

lhůty pro podání nabídek. Vzor prohlášení k nabídce je součástí poptávky. 

 

9. Jistota 

 

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti 

v zadávacím řízení, poskytnul jistotu.   

 

10. Další informace 
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Podmínky výběrového řízení jsou obsaženy v dokumentech výběrového řízení, zájemcům 

bude výzva k podání nabídek zasílána dne 8. 7. 2014 v elektronické podobě. 

Organizovaná prohlídka místa plnění dodávky se z rozhodnutí zadavatele nebude konat. 

V případě dotazů či zájmu o bližší informace se v průběhu výběrového řízení písemně 

(elektronicky) obracejte na kontaktní osobu zastupující zadavatele : Jaroslav Šimon, starosta 

obce, 461 746 141, e-mail obec@teleci.cz 

Zadavatel prostřednictvím osoby zastupující zadavatele bude poskytovat dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti dodavatele.  Posledním 

dnem pro zaslání dotazů/žádosti o dodatečné informace je 15. 7. 2014. 

Všechny požadované úpravy, upřesnění nebo změny dokumentů výběrového řízení budou 

vydávány vyhlašovatelem výhradně formou vydání dodatku. 

Každý dodatek bude jako dodatek označen ve svém náz vu, v němž bude rovněž uvedeno 

pořadové číslo dodatku. Dodatek bude zaslán písemně (elektronicky) zájemcům. Každý 

zájemce potvrdí neodkladně (elektronicky) příjem dodatku vyhlašovateli na kontaktní 

adresu. 

Otevírání obálek s návrhy je neveřejné a účastní se  ho pouze vyhlašovatel a osoby, které jsou 

oficiálně pověřeny k uvedeným úkonům. 

V průběhu posuzování návrhů může zadavatel podle svého zvážení požádat kteréhokoliv 

navrhovatele o vyjasnění jeho návrhu pro výběrové ř ízení. 

Zájemci dovolí seznámit se s obsahem dokumentace výběrového řízení třetím osobám jen v 

případě nezbytné potřeby. Dokumenty výběrového řízení nesmí být rozmnožovány, 

zapůjčovány, předávány anebo publikovány jakoukoliv  formou anebo jakýmikoliv prostředky 

mechanickými, elektronickými, fotokopiemi, záznamy nebo i jinak bez předchozího 

písemného povolení zadavatele. Důvěrná povaha musí zůstat v platnosti bez ohledu na to, 

zda dojde k uzavření smlouvy o dílo, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen uhradit 

zadavateli škodu, která mu v souvislosti s tím vznikne. 

 

Poskytování Projektové dokumentace 

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace obsahující kompletní projektovou dokumentaci k 

provedení stavebních prací bude poskytována v tištěné nebo elektronické podobě na základě 

vyžádání u kontaktní osoby zastupující zadavatele. Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

v tištěné podobě bude poskytována dodavateli až po úhradě nákladů na reprodukci ve výši 
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1.500,-Kč bez DPH ve prospěch osoby zastupující zadavatele – ing. Jana Limberského, 

Pernerova 168, Pardubice 53002. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace uváděné dodavatelem v nabídce.  

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění.  

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového ř ízení měnit či upřesnit uveřejněné 

podmínky výběrového řízení, výběrové řízení zrušit nebo nepřijmout žádný z předložených 

návrhů, aniž by tím vyvolal jakoukoliv odpovědnost vůči kterémukoli zájemci a jakýkoli 

závazek informovat kteréhokoli zájemce o příčinách svého jednání. 

Zadavatel oznamuje, že všechny právní úkony a vztahy, které vyplynou z ukončeného 

výběrového řízení, budou upraveny podle odpovídajíc í právních předpisů platných v České 

republice. 

Žádný ze zájemců/navrhovatelů nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve 

výběrovém řízení, a to i v případě zrušení výběrového řízení nebo odmítnutí všech návrhů 

zadavatelem. 

Výsledky výběrového řízení budou navrhovatelům oznámeny nejpozději do 10-ti dnů po 

ukončení výběrového řízení. Důvody postupu a rozhodnutí zadavatele nebudou sdělovány. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny 

v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dí lo z důvodu nových skutečností, které 

zadavatel neznal, nezpůsobil nebo nemohl ovlivnit. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně 

doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. 
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12. Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – Splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost 

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – Referenční list 

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení – Seznam techniků a odborných pracovníků 

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení – Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců 

Příloha č. 8 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 9 – návrh Smlouvy o dílo 

 

 

 

Jaroslav Šimon 
starosta  
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Příloha č. 2 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 

PŘEDPOKLADŮ 
 

Veřejná zakázka 
 

 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“  
Zadavatel: 
     Obec Telecí 

     

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 
 

Uchazeč: 
  
 (obchodní firma uchazeče) 

se sídlem   
 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   
 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

jejímž jménem jedná:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

 

 
Uchazeč tímto prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 
ustanovení § 53 písm. a) k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že je dodavatelem: 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
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předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu1. 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1
 Dle ustanovení § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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V  , dne   
 
 
titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
 
razítko uchazeče a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
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Příloha č. 3 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ 

 

Veřejná zakázka 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
Zadavatel: 
     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 
 
 
Uchazeč: 
  
 (obchodní firma uchazeče) 

se sídlem   
 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   
 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

jejímž jménem jedná:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 
 
Uchazeč tímto prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 
ustanovení § 54 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že je dodavatelem, který disponuje a je 
schopen na žádost zadavatele předložit: 
 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán, k prokázání tohoto profesního kvalifikačního předpokladu dle Zadávací dokumentace 

k výše uvedenému zadávacímu řízení; 

 

 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. 

živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku) či licenci, k prokázání tohoto profesního 

kvalifikačního předpokladu dle Zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení, 

obsahující minimálně následující oprávnění: 
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- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě), k prokázání tohoto profesního kvalifikačního předpokladu dle Zadávací dokumentace 

k výše uvedenému zadávacímu řízení, obsahující minimálně následující osvědčení: 

- Osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní 

stavby - 1 osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele či příslušné osoby 

 
 
 

V  , dne   
 
 
titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
 
 
 
razítko uchazeče a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
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Příloha č. 4 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE 
 

Veřejná zakázka 
 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
Zadavatel: 
     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 
 

Uchazeč: 
  
 (obchodní firma uchazeče) 

se sídlem   
 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   
 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

jejímž jménem jedná:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

 

Uchazeč tímto prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele ve 
smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuje, že každý z členů statutárních 
orgánů uchazeče i uchazeč jako právnická osoba splňuje všechny níže uvedené 
předpoklady: 

a) na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro 

nedostatek majetku uchazeče nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů;  

b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) není v likvidaci; 
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d) nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu; 

e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin 

účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, 

podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 

přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; 

f) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 

předpisu; 

g) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

i) není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 

 
 

V  , dne   
 
 
titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
 
 
 
razítko uchazeče a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
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Příloha č. 5 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – REFERENČNÍ LIST 
 

Veřejná zakázka 
 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
Zadavatel: 
     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 
Uchazeč: 
  
 (obchodní firma uchazeče) 

se sídlem   
 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   
 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

jejímž jménem jedná:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 
 
Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže předkládá Referenční list se seznamem 

významných služeb ve smyslu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 
 

V Referenčním listu je uveden seznam významných stavebních prací v souladu 
s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



                  Veřejná zakázka:  

  „Zateplení hasičské zbrojnice –obec Telecí “ 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU 

 
  

   
 

č. Název či 

obchodní firma 

objednatele 

Předmět a popis stavebních 

prací (stavby) včetně místa 

plnění 

Rozpočtové náklady 

stavebních prací 

(stavby)  

Termín realizace 

stavebních prací 

Kontaktní osoba 

objednatele k ověření 

poskytnutého plnění 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

 
Přílohou referenčního listu obsahujícího seznam významných stavebních prací je ke každé 

uvedené referenční zakázce osvědčení vydané či podepsané objednatelem referenční zakázky, 

kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat údaje o ceně, době a místu provádění  

 

 

stavebních prací a musí obsahovat i údaj o tom, zda byly tyto stavební práce 

provedeny řádně a odborně 
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V  , dne   
 
 
 
titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
 
 
 
razítko uchazeče a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
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Příloha č. 6 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – SEZNAM TECHNIKŮ A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Veřejná zakázka 
 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
Zadavatel: 
     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 
 
Uchazeč: 
  
 (obchodní firma uchazeče) 

se sídlem   
 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   
 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

jejímž jménem jedná:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

 
 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje a níže předkládá SEZNAM TECHNIKŮ A 
ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve smyslu 

s § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce., a to zejména techniků či odborných 
pracovníků stanovené podmínky zadávací dokumentace. 
 

(Uvedený seznam musí obsahovat jména a příjmení specializovaných technických 

pracovníků, pozici či funkční zařazení, délku praxe v oboru odpovídajícím předmětu této 

veřejné zakázky a přílohou tohoto seznamu budou životopisy všech uvedených technických 

pracovníků.) 
 

 

 

 

 

SEZNAM TECHNIKŮ A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ, jež se budou podílet na 
plnění veřejné zakázky v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací 
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dokumentace k této veřejné zakázce (tj. min. 1 specializovaní techničtí 
pracovníci s min. 3letou praxí v oboru odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky 
zaměřených na pozemní stavitelství) 

 
 

č. Jméno a příjmení  Pozice či funkční zařazení (vč. 

uvedení, zda se jedná o zaměstnance 

či osobu spolupracující na základě 

jiné smluvně podložené spolupráce – 

v případě, že nejde o zaměstnance 

uchazeče, pak doložit prostou kopii 

takové smlouvy s příslušným 

technikem či odborným 

pracovníkem) 

Délka 

praxe 

v oboru 

Kontaktní osoba 

objednatele 

k ověření informací 

1. 
    

2. 
    

 

 
 
 

V  , dne   
 
 
titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
 
 
razítko uchazeče a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
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Příloha č. 7 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH 

ZAMĚSTNANCŮ 
 

Veřejná zakázka 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
Zadavatel: 
     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 
 
Uchazeč:  
 (obchodní firma uchazeče) 

se sídlem   
 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   
 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

jejímž jménem jedná:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

 

 
Uchazeč (dodavatel) tímto čestně prohlašuje a níže předkládá přehled průměrného 

ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek 
obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení ve smyslu s § 56 odst. 3 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.  
 

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru v souladu s požadavky 
zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce:  
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č. 

Jméno a příjmení 

zaměstnance či jiné 

obdobné osoby 

Pozice (funkce) 

zaměstnance či jiné 

obdobné osoby 

Délka zaměstnaneckého 

či jiného obdobného 

pracovněprávního 

vztahu  

Kontaktní osoba 

zaměstnavatele 

(zájemce a dodavatele) 

k ověření uvedené 

osoby  

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
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Přehled průměrného ročního počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele či osob 
v obdobném postavení v souladu s požadavky zadavatele na kvalifikaci dle Zadávací 
dokumentace k této veřejné zakázce: 

 

č. 

Jméno a příjmení 

zaměstnance či jiné 

obdobné osoby 

Pozice (funkce) 

zaměstnance či jiné 

obdobné osoby 

Délka zaměstnaneckého 

či jiného obdobného 

pracovněprávního 

vztahu  

Kontaktní osoba 

zaměstnavatele 

(zájemce a dodavatele) 

k ověření uvedené 

osoby  

1. 
    

2. 
    

 
 
 
 
V  , dne   
 
 
titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
 
 
razítko uchazeče a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
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Příloha č. 8 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

Veřejná zakázka 
 

„Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
Zadavatel: 

     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 

 

 

 

Uchazeč: 

  
 (obchodní firma/název uchazeče) 

se sídlem   
 (adresa sídla uchazeče) 

IČ:   
 (identifikační číslo uchazeče) 

DIČ:   
 (daňové identifikační číslo uchazeče) 

jejímž jménem jedná:   
 (jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)  

kontaktní telefon:   
 (oficiální kontaktní telefonní číslo uchazeče)  

kontaktní e-mail:   
 (oficiální kontaktní emailová adresa uchazeče pro doručování) 

 

 

 

 
 Hodnotící kritérium Nabízená hodnota 

1. Nabídková cena v Kč bez DPH ............................... ,- Kč 

1.1. DPH ............................... ,- Kč 

1.2. Nabídková cena v Kč s DPH ............................... ,- Kč 

2. Lhůta výstavby (v týdnech)  
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V  , dne   
 
 
titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
 
 
razítko uchazeče a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče:  
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

1.1. Objednatel: 
 

     Obec Telecí   

se sídlem:  Telecí 156 

569 94 Telecí  

IČ:    00277487 

DIČ:    

bankovní spojení: 2921591/0100 

                          jejímž jménem jedná: Jaroslav Šimon 
K technickému jednání oprávněn :  
 
 
Technický dozor investora :  
 
 
1.2. Zhotovitel: 

 
Název: 
Adresa: 
zastoupený: 
IČO: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Ke Smluvnímu jednání oprávněn: 
K technickému jednání oprávněn: 
 
 
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo 
specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 
této Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě 
uvedených. 
 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

2.1. Předmětem plnění je realizace investiční akce „Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 
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Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce.  Práce budou realizovány dle 
projektové dokumentace zpracované  ve stupni prováděcí projektová dokumentace. 
Projektovou dokumentaci zpracovala firma AXIOM engineering s.r.o., 53002 Pardubice. 
Rozsah a postup technického a konstrukčního řešení stavebních prací je uveden v projektové 
dokumentaci a současně vymezen výkazem výměr. 
Součásti zadávací dokumentace jsou krycí list nabídky, specifikace předmětu plnění a čestné 
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 
 
Předmětem stavební práce je :  zateplení objektu a výměna výplní otvorů dle zmíněné 
projektové dokumentace 

 
 
 

2.2.  Veškeré stavební práce  na objektu  se rozumí pro účely této smlouvy stavební 
práce všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedeni smluveného 
předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, umožňujících objednateli 
řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou. 
 

2.3.  Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném 
rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních 
materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení 
požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, 
záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé 
dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 

 
2.4.  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. 

Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené prodloužení smluvního 
termínu dokončení plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním 
objemem překročí 10% celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost 
objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv 
nepřekročí 10% z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním 
termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. 
 

2.5  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést Soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
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2.6.  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení 
podle článku 4. 

 
2.7.  O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), 

odsouhlasených dle článku 2.4. a požadovaných dle článku 2.5. této smlouvy uzavřou 
obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i připadnou úpravu 
termínu dokončení díla a ceny díla. 

 
2.8  Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a 

pěšího přístupu k nemovitosti ve stavbou dotčené ulici (odvoz odpadu, zdravotní 
ambulance, hasiči, zásobování apod.) 

 
2.9.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 

 
 

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 
 

3.1.  Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v 
termínech této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení 
objednateli ve lhůtě do : 
Zahájení prací:  ……… 
Dokončení prací: ……… 
 
  

Protokol o předání dokončených prací bude proveden na jednotlivá dílčí plnění   
(etap realizace prací) 
 
3.2.  Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději do …....2014. 
 
3.3.  Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla k .................2014 
 
3.4.  Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků 

stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do  
…………..... 20l4, 
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3.5.  Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení 
díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, 
pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2.5. této smlouvy, na 
jejichž základě se strany dohodnou jinak. 

3.6.  Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto Smlouvou v článku 10. 

 
3.7.  Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li 

objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a 
nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, 
který byl potvrzen oběma smluvními stranami. 

 
3.8.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 

odpovědnost. 
 
3.9.  Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s 

odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel 
dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, 
plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným 
touto smlouvou a účelu použití. Celková hodnota subdodávek nepřesáhne 15% 
z ceny díla, v opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu do výše případné 
sankce ze SFŽP včetně příslušenství, přičemž zmíněný limit 15% se nevztahuje na 
dodávku výplní otvorů. 

 
3.l0. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy 

včetně doporučení, platné v České republice, jakož í podmínky této smlouvy včetně 
oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i 
vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. 

 
3.11.  Pokud se objednatel rozhodne vyjmout Z plnění zhotovitele část díla (materiály, 

výrobky, práce nebo služby) je oprávněn tak učinit bez udání důvodů. Cena díla 
bude snížena o zhotovitelem nerealizované plnění. V daném případě je objednáte] 
povinen zhotoviteli uhradit veškeré náklady rozpracovanosti na té části díla, kterou 
objednatel vyjme z plnění zhotovitele. 

 
3.12  Místem plnění je budova hasičské zbrojnice č.p 204 v obci Telecí 
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4. CENA DÍLA 
 

4.1.  Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena 
dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši: 

 
Cena bez DPH ……………………… Kč 
DPH.....% ……………………………. Kč 
Cena celkem včetně DPH …………. Kč 
 
 
Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o 
dílo. 
 
4.2.       Smluvní cena dodávek a stavebních prací na akci  
               „Zateplení hasičské zbrojnice – obec Telecí“ 

 je stanovena na základě popisu stavebních prací a dodávek v předmětu díla v 
zadávací dokumentaci. 

 
4.3.  Cena uvedena v cenové nabídce zhotovitele je pevná až do doby konečného převzetí 

díla. 
 
4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro 

řádné a úplné provedeni předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto 
věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, 
zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, 
zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části 
realizační projektové dokumentace. 

 
4.5.  Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na 

vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizeni zařízení staveniště, 
náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných 
objednatelem k příjemce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních 
materiálů náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizi apod., náklady na 
energie, dodávku vody — hradí objednavatel ) a zisk zhotovitele, nutné k řádnému a 
úplnému dokončení díla v rozsahu dle 6.1.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, 
že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla 
objednatelem. 

 
4.6.  Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 

realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich oceněni. Pokud zhotovitel 
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provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu. 

 
4.7.  Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o 

dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou 
daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla. 

 
4.8.  Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem: 

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové 
ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu 
zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem : 
- cena prací podle aktuálního ceníku URS Praha. 
- cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5% přirážky 
zohledňující pořizovací náklady zhotovitele 
- cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x 
jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla 

 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších 
nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude 
dopočtena dle platných předpisů  
v době zúčtování. 
  

4.9.  O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončeni 
díla předpokládány, bude snížena cena díla. 

 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1.  Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů 

(faktur), které vystaví zhotovitel. 
5.2.  Podkladem pro vystaveni a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 

objednatelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených prací a dodávek, ocenění dle článku 4 této smlouvy, který 
vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. 
Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem 
předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dní od 
data doruční soupisu. 
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5.3.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých došlo k dohodě. 

 
5.4.  Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 

bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanoveni. 
zákona 6. 2392004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. 

 
5.5.  Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90%  z ceny každého dílčího 

plnění díla. Zbývajících 10% z ceny každého dílčího plnění díla uhradí objednatel 
zhotoviteli po odstranění případných vad či nedodělků, evidovaných v zápise o 
předání a převzetí díla. 

 
5.6.  Splatnost daňových dokladů je stanovena do 60-ti kalendářních dnů ode dne, kdy 

objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání. 

 
5.7.  Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů V 

daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanoveni. 

 
Daňový doklad déle musí obsahovat: 
 
- označení účetního dokladu a jeho číslo 
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo 
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ 
- předmět dodávky a název stavby 
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti 
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH 
- razítko a podpis zhotovitele 
- technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako  
 přílohu 
 

5.8.  Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. 
 
5.9.  Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele 

podle článku I. (pokud nebude dohodnuto jinak). 
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5.10.  Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení soupisů provedených 
prací a dodávek dle čl. 5 této smlouvy a potvrzení souladu s částkou bez DPH na 
fakturách, který bude na stavbě vykonávat funkci technického dozoru investora 
stavby, je :  

 
5.1 l.  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 

je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručení opraveného účetního dokladu objednateli. 

 
 

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY 
 

6.1.  Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v 
jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy 
výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně 
platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění 
předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích 
této smlouvy stanoveno jinak. 

 
6.2.  Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 

smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně věcí, prací a služeb, 
aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

 
6.3.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které budou v 

dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
provedena e-mailem (návaznost na zápis do stavebního deníku) nejméně dva 
pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve 
stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost 
objednatele, provést dodatečné odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část 
byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši 
objednatel. 

 
6.4.   Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v 

dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované 
kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl 
zúčastnit. 

 
6.5.  Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích 

všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení 
O shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách atd.). 
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Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady 
nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

 
6.6.  Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu 

konečného předání díla zhotovitelem všem závazným i doporučujícím ustanovením 
norem a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti 
práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí. 

 
6.7.  Zhotovitel obstará na své náklady bud' přímo, nebo prostřednictvím oprávněné 

organizace zejména tyto činností a doklady: 
 

- stavební deník 
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a Záruční listy ke všem stavebním materiálům, 
výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány 
 
- průkaz eliminace tepelných mostů a vzniku rosného bodu v nejexponovanějších 
detailech osazení výrobků, a to i bez zateplení objektu vnějším zateplovacím 
systémem. Průkaz je nutno zhotovit technicky relevantním způsobem (výpočet, graf 
od výrobce systému ap.) alespoň pro početné nejčastější výrobky. Pouhé prohlášení 
propagačního či obchodního charakteru je považováno za nedostatečné. 

 
6.8.  Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní 

plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 
 
6.9.  Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a 

náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a 
jsou zahrnuty ve smluvní ceně. 

 
 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 
 

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy. 

 
7.2.  Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1. této smlouvy, které budou 

zjištěny v záruční lhůtě, která je stanovena na minimálně 60 měsíců 
od data konečného převzetí jednotlivých dílčích plnění díla, to je od data 
oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
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7.3.  Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze, pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za 
technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za 
vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel. 

 
7.4.  Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 

písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle 
článku I této smlouvy, avšak nejpozději do 10 - ti pracovních dnů pote, kdy vadu 
zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit 
příčinu vady. 

 
7.5.  V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 

nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané e-mailem (s certifikovaným 
podpisem) se má za doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto 
obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím 
dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

 
7.6.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle 

ustanovení článku 7.5. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze 
smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem 
spojeny, a to do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného 
platebního dokladu objednatele. 

 
7.7.  V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho 

části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo byť dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než 
projektovaném podle této smlouvy. 

 
7.8.  Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech 

škod ve prospěch objednatele. 
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7.9.  Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

 
7.l0.  O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V 

tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 
 

- jméno zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 
- datum uplatnění a č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

 
 

8. SMLUVNÍ POKUTY 
 

8.1.  V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, S výjimkou 
případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující : 

 
8.1.1.  Jestliže bude zhotovitel v prodlení S termínem plnění díla dle článku 3.1. této 

smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
8.1.2.  Jestliže bude zhotovitel v prodlení S termínem zahájení prací na díle dle článku 3.3. 

této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
8.1.3.  Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od sjednaného termínu 

dle článku 7.5. této smlouvy o dílo činí 1.500,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení a vadu. 

 
8.1.4.  Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.4. této 

smlouvy, a to ve výši 1.500,-Kč za každý i Započatý kalendářní den prodlení. 
 
8.1.5.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady 
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škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 
8.2.  Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně a udržování pořádku na 

staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku 
a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí 
zhotovitel objednateli pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý případ. 

 
8.3.  Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 

ze strany objednatele. 
 
8.4.  Zhotovitel zaplatí Smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele 

během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční 
nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

 
8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

 
8.6.  Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich 

splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

 
8.7.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené 

porušením stejné právní povinnosti. 
 
 

9. POJIŠTĚNÍ 
 

9.1.  Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené 
pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám (včetně objednatele) a je povinen jej 
udržovat v účinnosti, nebo zařídit, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou 
dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze 
smlouvy, včetně závazků subdodavatelů. Toto pojištění bude zajišťovat odškodnění 
za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo škody na 
jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace 
díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědností zhotovitele vůči třetím 
stranám 5.000.000,00 Kč za každou pojistnou událost. 
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9.2.  Pokud zhotovitel nemá uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši, je povinen 
uzavřít před započetím stavby pojistnou smlouvu na ,,Stavebně montážní pojištění 
stavby“ na požadovanou částku. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění 

jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné (viz. Příloha č.2). 
 
9.4. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědností a povinností daných mu 

touto smlouvou. 
 
 
 
 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
 

10.1.  Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro  
 řádné a úplné provedení díla. 
 
10.2. Zhotovitel je povinen se Seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, 

které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty 
objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané 
objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v 
takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost. 

 
10.3.  Objednatel seznámí zhotovitele se směrnicemi  (především Směrnicemi BOZP a PO). 
 
 
 
 
 

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVÉDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, 
NÁHRADA  ŠKODY 

 
11.1.  Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 

ustanovení čl.l2.l. této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s 
rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na 
objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli 
protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční 
povinnosti zhotovitele. 
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11.2.  Vznikne-li na díle nebo jakékoliv částí díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v 
době do předání díla objednateli, S výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní. Zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do 
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

 
11.3.  Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 

objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v 
souvislosti S plněním povinnosti podle této smlouvy, včetně povinností podle 
ustanovení článku 7 této smlouvy. 

 
11.4.  Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 

objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 
 
 

12. VLASTNICKÉ PRÁVO 
 

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se 
stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na 
vlastnictví objednatele provádět práce nutně pro zhotovení a dokončení díla. 

 
12.2.  Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 

subdodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům 
po celou dobu plnění smlouvy. 

 
12.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých 

případných subdodavatelských smlouvách. 
 
 

13.VYŠŠÍ MOC 
 

13.1.  Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v 
prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

13.2.  Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a 
neodvratitelnou událost mimo kontrolu Smluvní strany, která se na ní odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků 
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vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 
ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové 
stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z 
důvodů shora uvedených. 
 

13.3.  O vzniku situace vyšší moci a jejich příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se 
na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, 
druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší 
moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

 
13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu 

nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazi, občanskou válkou, revoluci, nastolením 
civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, 
jadernu reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně 
ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a 
které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

 
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
14.1.  Každá zobou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého 

uvážení bud' zcela nebo zčásti, jestliže okolností vyšší moci uvedené v článku 13 této 
smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

 
14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného 

porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních 
ustanoveních této Smlouvy je, když: 
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti 
nebo práva plynoucí Z této smlouvy na jiný subjekt, 
b) i po upozornění objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na 
Zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů, 
c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a 
pravidla, 
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d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem Zpozdil o více než 15 (patnáct) 
kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto 
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,  
e) zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává 
plnění svých povinností daných mu touto smlouvou 
f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy 
se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody 
objednateli. 

 
14.3.  V případě, že Objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této 

smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2. této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo 
nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu S podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této 
smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se 
smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po 
obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze Svých 
finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených 
nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho 
části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady' a v rozsahu 
požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě 
stanovené jemu objednatelem neučiní, budou 
součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné 
odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části (provedené jiným 
subjektem). Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu 
touto smlouvou. 

 
14.4.  Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy Zasláním 

písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí objednatele“ 
zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak: 
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a 
služeb specifikovaných objednatelem v oznámení O odstoupení od smlouvy z 
rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části, 
b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu, 
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c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, 
které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže, 
d) s výhradou plateb podle článku 14.5. této Smlouvy předá zhotovitel objednateli 
dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 
postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem 
požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy 
uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
souvislosti S dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 
 

14.5.  V případě odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 
14.4. této smlouvy zaplatí objednáte] zhotoviteli částky podle následujících bodů: 
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a 
předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy Z rozhodnutí objednatele, 
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze 
staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště, 
c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislostí s ochranou díla podle 
článku 14.4., bod a) této smlouvy, 
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel ajeho 
subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v Souvislosti se Smlouvou, 
a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše. 

 
14.6.  Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, 

bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo 
byl na zhotovitele prohlášen konkurz. 

 
 

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
 

15.1.  Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí Objednatel nebo 
inženýrská organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou 
považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. inženýrské 
organizace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci 
díla. 

 
15.2.  Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí 

straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele nebo inženýrské organizace. 
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16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 
 

l6.l.  Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým 
podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu 
dohodnutém v této smlouvě o dílo. 

16.2.  Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace 
díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. 

 
16.3.  Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení 

zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. 

 
16.4.  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele 

pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při montážních pracích apod. 

 
16.5.  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění 

předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt staveniště, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na samostatné měření energií 
a vody poskytnutých objednatelem zhotoviteli. Náklady na takto spotřebovanou 
energii a vodu budou Zhotovitelem objednateli uhrazeny do 14 dnů od dokončení 
stavby. 

 
16.6.  Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor stavby proti vniknutí cizích osob. 
 
16.7.  Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, není-li dohodnuto 

jinak. 
 

16.8.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
apod.. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební 
deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499f2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 
16.9.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
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l6.10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce 
zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel 
projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy. 

 
16.11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo. 
 
16.12. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 

případně technický dozor investora nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel, případně technický dozor investora nebo 
autorský dozor, je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům 
zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, a to e-mailem nebo telefonicky, že takový zápis do deníku učinil. 

 
16.13. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do 

stavebního deníku prováděné Stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního 
deníku se dále zapisují vícepráce a měně práce zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně 
práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo 
změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 
zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 
 

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

17. 1.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o 
postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při 
realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby 
konat jedenkrát za 2 (dva)týdny. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k 
prověření zakrytých konstrukcí dva pracovní dny předem, a to formou e-mailu 
(návaznost na zápis do stavebního deníku). V případě, kdy se objednatel nedostaví k 
prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla a nevydá v 
dohodnuté lhůtě vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V 
případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část 
díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel. 



                  Veřejná zakázka:  

  „Zateplení hasičské zbrojnice –obec Telecí “ 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU 

 
  

 

 
 

 
17.2.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 
17.3.  Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na 

staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a 
jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do 
areálu staveniště. 

 
17.4.  Zaměstnanci zhotovitele a jeho Subdodavatelů působící v České republice v 

souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České 
republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že 
zaměstnanci zhotovitele a jeho Subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškolení a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a 
vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a 
ochraně životního prostředí. 

 
17.5.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 
17.6.  Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze 

staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých Subdodavatelů, kteří 
nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17 této smlouvy nebo se ukážou jako 
nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě 
je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky 
novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto 
smlouvou. 

 
17.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije materiály 1. jakostí a 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví 
nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro 
realizaci díla objednatelem. 

 
17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na 

své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách. 
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17.9.  V době provádění rekonstrukce zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům 

jak pro pěší, tak pro dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod. 
 
17.10.  Zhotovitel je povinen dodržovat tento maximální rozsah denní pracovní doby: 
 
Pondělí - sobota od 06:00 hod. do 20.00 hod. 
 
Neděle a svátky - práce budou prováděny po předchozím projednání se starostou. 
 

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

18.1.  Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílčí 
plnění díla připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
18.2.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílčí plnění díla je připraveno ke 

konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že není podle podmínek smlouvy 
ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. Objednatel si 
zvolí, který způsob uplatní. 

 
18.3.  Dokončení dílčího plnění díla bude předcházet a Zhotovitel je povinen připravit a 

doložit k jeho konečnému převzetí objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 
63. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílčí plnění díla za dokončené 
a schopné předání. 

 
18.4.  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí plnění díla obsahuje, S termínem jejich 
odstranění. Pokud objednatel odmítne dílčí plnění díla převzít, je do zápisu povinen 
uvést Svoje kvalifikované důvody. 

 
18.5.  Dílčí plnění díla je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-

li provedeno v souladu S požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li O 
předání a převzetí sepsán zápis o konečném převzetí. Pokud je v této smlouvě 
uveden termín konečného předání díla nebo dílčího plnění díla, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí. 

 
18.6.  Objednatel má právo převzít i dílčí plnění díla, které vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému užívání. V 
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tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílčí plnění 
díla vykazující vady nebo nedodělky. 

 
18.7.   Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu 
stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo. 

 
19. ZÁVĚREČNÄ USTANOVENÍ 

 
19.1.  Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 

pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které před smluvní jednání učinily. 

 
19.2.  Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními Občanského 

zákoníku v platném znění. 
 
19.3.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
19.4.  Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést 

na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z 
této smlouvy. 

 
19.5.  Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou 

dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních 
stran právo obrátit se na příslušný soud. 

 
19.6.  Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 
19.7.  Obě smluvní strany prohlašují,že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 

jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli vtísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své podpisy.  

 
 
Přílohy Smlouvy : 

 

1. Projektová dokumentace 
2. Oceněný výkaz výměr 
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3. Kopie pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti zhotovitele 
 
V ………………………….. dne …………………….. 2014 
 
 
 
 
 
______________________      _____________________ 

objednatel        zhotovitel 


